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Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
------------------------------------- 

      
                

Số:       /2018/BC-HĐQT 

 
                  

  Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018 
 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 
 

 
Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động 

trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị như sau: 
 
I.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO ẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 

2017 

Năm 2017 là một năm có nhiều khó khăn thách thức đối với công ty trong quá 
trình cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động trong công ty, tìm kiếm các đơn hàng tại các thị 
trường mới nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đã đề ra. 

Kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty cụ thể như sau: 

STT 
 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Giá trị 

1 Tổng tài sản Đồng 164.331.591.314 

2 Nợ phải trả Đồng 77.858.699.610 

3 Vốn chủ sở hữu Đồng 86.472.891.704 

4 Vốn góp của của Chủ sở hữu Đồng 97.299.301.245 
    
4 Tổng doanh thu và thu nhập khác 

- DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 
- DT từ hoạt động tài chính 
- Thu nhập khác 

Đồng 
Đồng 
Đồng 
Đồng 

21.689.236.520 
19.686.481.082 
1.731.028.165 

271.727.273 
5 Tổng chi phí 

Trong đó – Giá vốn hàng bán 
                - Chi phí QLDN 

Đồng 
Đồng 
Đồng 

32.809.505.220 
22.387.691.340 
10.421.813.880 

6 Lợi nhuận trước thuế (lỗ) Đồng (11.120.268.700) 

7 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng (11.120.268.700) 

8 Vốn điều lệ bình quân Đồng 91.886.096.474 

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (lỗ phân bổ) Đồng (11.42) 

    
 



2 
 

II.  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017 

1.Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2017 

STT Họ và tên Chức vụ 
1 Ông Đặng Huy Hồng Chủ tịch HĐQT 
2 Ông Nguyễn Đức Nam Ủy viên HĐQT – TGĐ 
3 Ông Phạm Văn Thắng Ủy viên HĐQT – PTGĐ 
4 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên HĐQT – PTGĐ 
5 Ông Trịnh Duy Chấn Ủy viên HĐQT độc lập 
   

2. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT 

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường . Tại các cuộc họp, các 
thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn về các 
vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban 
kiểm toán nội bộ để nắm bắt kịp thời. 

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết , quyết định, văn bản phê duyệt, các quy 
định, quy chế, để chỉ đạo thực hiện hoạt động của công ty. 

- Ban hành các Nghị quyết, quyết định các phương án hợp tác đầu tư, chỉ đạo 
Ban TGĐ thực hiện. 

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban 
hành và tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật. 

- Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, được thông qua bởi 
các thành viên HĐQT tại các phiên họp. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ 
công ty. 

3. Hoạt động giám sát đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác 
của HĐQT 

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng 
ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT. 

- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc. 
- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, theo dõi ban điều hành, các cán bộ quản lý 

khác, các phòng ban liên quan, tiếp tục  hoàn thiện các thủ tục pháp lý về liên kết đầu 
tư dự án Văn phòng công ty tại Cầu Giấy Hà Nội; Hoàn thiện thủ tục xác nhận xã hội 
hóa đối với Trung tâm dạy nghề SONA, chỉ đạo tình hình thu hồi công nợ, các thủ tục 
liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phục vụ hoạt động kinh doanh 
chung của công ty. 

4. Thù lao của thành viên hội đồng quản tr ị 

Stt Họ và tên 
 

Chức vụ Mức thù lao /tháng 

1 Ông Đặng Huy Hồng Chủ tịch HĐQT 1.200.000 đồng 
2 Ông Nguyễn Đức Nam Ủy viên HĐQT – TGĐ 1.000.000 đồng 
3 Ông Phạm Văn Thắng Ủy viên HĐQT – PTGĐ 1.000.000 đồng 
4 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên HĐQT– PTGĐ 1.000.000 đồng 
5 Ông Trịnh Duy Chấn Ủy viên HĐQT độc lập 1.000.000 đồng 
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 Trong năm 2017 hoạt động kinh doanh của công ty còn rất nhiều khó khăn, Hội 
đồng Quản trị đã hoạt động tích cực chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các hoạt 
động kinh doanh nhưng kết quả đạt được vẫn chưa thực sự như mong muốn do đó 
HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2017. 
 
III. K Ế HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công 
ty, Luật doanh nghiệp năm 2014 và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là xuất khẩu lao 
động và đào tạo; Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đảm bảo hoàn thành tốt các 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. 

3. Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý, nhân sự, đảm bảo tinh gọn. Tiết kiệm năng 
lượng, chi phí, công tác nước ngoài, các khoản chi phí không cần thiết, nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp. 

- Chủ động điều chỉnh cơ chế trả lương đảm bảo kích thích năng suất lao động 
và nâng cao thu nhập cho người lao động. 

4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch thoái vốn của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội để thoái tiếp 48.7 % vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của 
nhà nước xuống còn  51% trong măm 2018. 

5. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác liên kết 
đầu tư là công ty cổ phần Tasco để sớm khởi công dự án tại Cầu Giấy – Hà Nội và 
thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.  

6. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đôn đốc công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn 
vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc trả nợ vay cá nhân và ngân 
hàng… 

7. Trong năm 2018 Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao 

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty; kính trình Đại hội đồng cổ 
đông xem xét thông qua. 

 
Nơi nhận: 
- Các cổ đông; 
- T/viên HĐQT, BKTNB 
- Lưu VP, TKHĐQT 

 

 

       


